
Evropska komisija podpira mala in srednja podjetja (MSP) iz EU, ki želijo trgovati z Iranom prek Due 

Diligence Helpdesk on EU Sanctions 

 

Evropska unija je od izvajanja Skupnega celovitega akcijskega načrta (JCPoA) leta 2016 odpravila večino svojih 

gospodarskih in finančnih omejevalnih ukrepov (sankcij) proti Iranu, zato so trenutno med Evropsko unijo in Iranom 

dovoljene skoraj vse trgovinske dejavnosti, z nekaj izjemami. Še vedno veljavne sankcije se nanašajo na prepoved 

trgovine z orožjem (omejitve izvoza orožja, raketnih tehnologij, jedrskega prenosa in dejavnosti, grafita, nekaterih 

surovih kovin in posebnih vrst programske opreme) ter na resne kršitve človekovih pravic (omejitve trgovanja z 

nekaterimi posamezniki in prepoved izvoza opreme, ki se lahko uporablja za notranjo represijo ali spremljanje in 

prestrezanje komunikacij). 

EU poziva, naj bodo omejitve pametne in ciljno 

usmerjene ter tako zmanjšajo neželene posledice za 

zakonite gospodarske dejavnosti. Zaradi tega si 

Evropska komisija prizadeva spodbuditi zakonito 

trgovino z Iranom s podpiranjem podjetij pri 

opravljanju poslovnih dejavnosti v skladu s sankcijami 

EU. 

Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran, je pomembno podporno orodje, ki ga nudi 

Komisija za spodbujanje malih in srednjih podjetij, pripravljenih sodelovati z Iranom. Omogoča jim, da to storijo v 

celoti v skladu z zakonodajo EU in v okviru JCPoA, tako da jim zagotovi brezplačne preglede potrebne skrbnosti za 

določene poslovne projekte v Iranu. Poročila o skrbni presoji, ki iz njih izhajajo, EU-MSP omogočajo, da znatno znižajo 

svoje transakcijske stroške z odpravljanjem tveganj, hkrati pa delujejo kot zagotovilo finančnim institucijam z 

utemeljenimi razlogi za olajšanje transakcij. 

Helpdesk ponuja naslednje brezplačne storitve 

1. Personalizirano svetovanje 

Podjetja iz EU lahko zahteve oddajo prek elektronskega obrazca na spletnem mestu Helpdesk-a in tako dostopajo do 

prvoročnih nasvetov odvetnikov in vrhunskih strokovnjakov na področju ekonomskih in finančnih sankcij. Helpdesk 

povsem zaupno obvešča mala in srednja podjetja EU o skladnosti predlaganih poslovnih dejavnosti in ponuja 

prilagojene rešitve. 

http://sanctions-helpdesk.eu/
https://sanctions-helpdesk.eu/sanctions-dd-analysis-tool


Če Helpdesk ugotovi, da za predlagani posel ne veljajo sankcije EU, bo to prikazano v podrobnem poročilu o 

tveganjih, ki ga prejme kandidirajoča MSP. To je pomemben argument ne le za  dotično MSP, ampak tudi za bančno 

institucijo, ki  posreduje pri transakciji. 

2. Informativna gradiva 

Evropska MSP se lahko na uradni spletni strani Helpdesk-a obrnejo na 

izčrpne informativne materiale o posebnih zahtevah na področju sankcij 

EU. Helpdesk objavlja tudi redno glasilo o nedavnih dogodkih v 

nastajajočih poslovnih sektorjih v Iranu, ki imajo velik potencial za mala 

in srednja podjetja v EU. 

3. Spletni seminarji 

Helpdesk organizira redne seminarje za mala in srednja podjetja EU, ki 

delujejo v Iranu. Na njih sodelujejo priznani strokovnjaki za sankcije EU 

in druge zahteve glede skrbnosti pri poslovanju v Iranu. 

Partnerji 

Helpdesk tesno sodeluje z Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), posebnim namenskim posrednikom, 

namenjenim olajševanju plačil za zakonito trgovino med Evropo in Iranom, ki še naprej spodbuja odprtost in 

povečuje odpornost gospodarskega in finančnega sistema EU, tudi proti eksteritorialnim sankcijam, ki so jih uvedle 

tretje države. 

Poleg tega Helpdesk sodeluje z diplomatskimi predstavništvi, trgovinskimi zbornicami in agencijami za pospeševanje 

izvoza, ki lahko še naprej podpirajo MSP na področjih zunaj naših osnovnih storitev. 

Za več informacij obiščite našo spletno stran https://sanctions-helpdesk.eu/ 

ali nas kontaktirajte po e-pošti na mailto:info@sanctions-helpdesk.eu 

https://sanctions-helpdesk.eu/
mailto:info@sanctions-helpdesk.eu

